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ΕΙΑΓΩΓΘ
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΣΟΜΙΚΘ ΤΓΙΕΙΝΘ Α.Ε» και το διακριτικό
τίτλο «ΜΕΓΑ ΑΕ» (εφεξισ: θ «ΜΕΓΑ») που εδρεφει ςτισ Αχαρνζσ - Αττικισ, ςε ςυνεργαςία με
το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ του Εκνικοφ Μετςόβιου
Πολυτεχνείου – ΕΜΠ (εφεξισ: το «ΕΒΕΟ ΕΜΠ»), διοργανϊνουν διαγωνιςμό ανάδειξθσ
καινοτόμων ιδεϊν με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΒΙΩΙΜΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ,
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΙ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ»

(εφεξισ:

ο

«Διαγωνισμός»).
Θ ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ εφεξισ κα καλοφνται από κοινοφ ωσ οι «Διοργανωτές».

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σο ζργο αφορά ςτθν ενίςχυςθ και ανάδειξθ ιδεϊν από τον ακαδθμαϊκό χϊρο που προάγουν τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ τόςο ςτον κλάδο τθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ ειδϊν ατομικισ υγιεινισ, όςο και ςε αντίςτοιχουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ.
Παράλλθλα, ο Διαγωνιςμόσ ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ καινοτομιϊν και εφαρμογϊν ςτον κλάδο
των παρεμφερϊν ειδϊν, κακϊσ και τθν αποτφπωςθ και ανάδειξθ αξιοποιιςιμων και
μετριςιμων ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων που μποροφν να προςφζρουν προςτικζμενθ αξία
ςτον κλάδο των ειδϊν ατομικισ υγιεινισ και όχι μόνο. τόχοσ είναι να αποτυπωκεί θ
καινοτομικι δυναμικι ερευνθτικϊν ομάδων και των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ που
αςχολοφνται με τον τομζα αυτό ςτο ελλθνικό περιβάλλον. Κεντρικι δράςθ του ζργου κα
αποτελζςει θ διοργάνωςθ ενόσ Διαγωνιςμοφ Καινοτομίασ.
Ο ςτόχοσ του Διαγωνιςμοφ είναι αφενόσ να κινθτοποιιςει τθ δυναμικι και ταλαντοφχα
κοινότθτα των φοιτθτϊν και ερευνθτϊν όλων των Ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ και το
ςφνολο των νζων Ελλινων επιςτθμόνων, και παράλλθλα, να αναδείξει και να επιβραβεφςει
πρωτότυπεσ ιδζεσ που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ, ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ
ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθν εξάπλωςθ τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν, ςτθν
υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν και προτφπων, που απορρζουν από τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τθν
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κυκλικι οικονομία και από τισ ςφγχρονεσ τάςεισ εταιρικισ λειτουργίασ με γνϊμονα το
Περιβάλλον και τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
2.1 Ωσ διάρκεια διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν 15/3/2022
(εφεξισ θ «Ζναρξη του Διαγωνισμοφ») ζωσ και τθν 8/7/2022 (εφεξισ θ «Λήξη του
Διαγωνισμοφ»).
2.2 Θ διάρκεια που αναφζρεται ςτθν παροφςα παράγραφο παρατίκεται με τθν επιφφλαξθ των
παρακάτω οριηόμενων ςχετικά με τθ δυνατότθτα ανάκλθςθσ, παράταςθσ ι μείωςθσ τθσ
διάρκειασ του Διαγωνιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΦΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Οι φάςεισ υλοποίθςθσ περιλαμβάνουν τθν περίοδο προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν, τθ
ςυγκζντρωςθ των προτάςεων, τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων, τθ διαδικαςία ανάδειξθσ των
νικθτϊν, τθν τελετι βράβευςθσ, κακϊσ και τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων και τθν υποςτιριξθ
των καινοτόμων ιδεϊν.

ΦΑΘ 1θ : ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ – 1θ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Α. Κατά τθν πρϊτθ φάςθ, κα ςυγκεντρωκοφν προτάςεισ από τα ενδιαφερόμενα ςχιματα που
επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτον Διαγωνιςμό. Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι κα δθλϊνουν τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διαγωνιςμοφ: www.mega-green-innovation.gr . τθν
ιςτοςελίδα αυτι, οι υποψιφιοι κα ςυμπλθρϊνουν και αποςτείλουν τα προςωπικά τουσ
ςτοιχεία και τθν πρόταςθ ςυμμετοχισ τουσ (αναλφονται ςτο Άρκρο 6). τθν περίπτωςθ όπου
ςε μία πρόταςθ ςυμμετζχουν πάνω από ζνα φυςικά πρόςωπα, τότε καταχωροφνται ωσ μζλθ
τθσ ομάδασ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα ςυμμετοχισ. Για κάκε πρόταςθ καινοτομίασ πρζπει να
ςταλεί ξεχωριςτι πρόταςθ ςυμμετοχισ, ακόμα και αν οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι ςυμμετζχουν
και ςε άλλεσ προτάςεισ (ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτον όρο 5.4).
Β. Θ πρόταςθ από τθ ςτιγμι τθσ καταχϊρθςισ τθσ δεν κα είναι προςβάςιμθ από τρίτουσ, οφτε
είναι δυνατι θ επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ από τον υποψιφιο.

4

Γ. Ωσ προκεςμία υποβολισ των προτάςεων ορίηεται θ 15/5/2022, (εφεξισ θ «Λιξθ
Τποβολϊν»).
Δ. τθ ςυνζχεια, κα πραγματοποιθκεί θ 1θ Αξιολόγθςθ των προτάςεων, κατά τθν οποία οι
προτάςεισ που κα ςυγκεντρωκοφν κα αξιολογθκοφν από ζγκριτθ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ,
αποτελοφμενθ από ακαδθμαϊκοφσ και εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ. Οι προτάςεισ κα
βακμολογθκοφν βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων (αναλφονται ςτο Άρκρο 9). Κάκε αξιολογθτισ
κα βακμολογεί τισ προτάςεισ ανεξάρτθτα από τουσ υπόλοιπουσ. το τζλοσ, με ευκφνθ του
προζδρου τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, οι προτάςεισ κα κατατάςςονται ςε φκίνουςα ςειρά.

ΦΑΘ 2θ: ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΦΑΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ αυτισ, κα πραγματοποιθκεί 2θ Αξιολόγθςθ προτάςεων, κατά τθν
οποία οι ομάδεσ κα κλθκοφν να παρουςιάςουν τθν πρόταςθ τουσ ςε ειδικι Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ, αποτελοφμενθ από ακαδθμαϊκοφσ και εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ με
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ πάνω ςτο αντικείμενο και τθ κεματολογία των προτάςεων.
θμειϊνεται πωσ θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα είναι θ ίδια με τθν 1θσ Φάςθ Αξιολόγθςθσ. Από τθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα προκφψουν οι νικιτριεσ ομάδεσ. Με τθν
ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ, κα δρομολογθκοφν μια ςειρά από δράςεισ διάδοςθσ και
δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθν ανάδειξθ του Διαγωνιςμοφ καινοτομίασ, αλλά και τθν
επικοινωνιακι υποςτιριξθ των αποτελεςμάτων του. Σζλοσ, κα πραγματοποιθκεί ειδικι
εκδιλωςθ, κατά τθν οποία κα παρουςιαςτοφν οι διακρικείςεσ ιδζεσ και κα γίνει θ τελετι
βράβευςθσ, με προςκεκλθμζνουσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςυντελεςτζσ του
Διαγωνιςμοφ, εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν. τθν εκδιλωςθ κα αναδειχκεί ο ρόλοσ τθσ
ΜΕΓΑ ςτθν υποςτιριξθ τθσ αξιοποίθςθσ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, ενϊ παράλλθλα κα
ανακοινωκοφν οι νικθτζσ και κα απονεμθκοφν τα αντίςτοιχα ζπακλα.

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ
Ο Διαγωνιςμόσ ζχει ωσ κεντρικό άξονα τθ βιωςιμότθτα και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Τπό το πλαίςιο αυτό, οι κεματικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ κα υποβάλλουν προτάςεισ οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να είναι ενδεικτικά οι ακόλουκεσ:
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1) Πράςινεσ διεργαςίεσ και κλιματικι αλλαγι



Πράςινεσ αλυςίδεσ αξίασ χαμθλϊν εκπομπϊν GHGs και βελτιςτοποίθςθ διεργαςιϊν



Αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και ςυςτθμάτων αποκικευςθσ ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία



Βιϊςιμα και ζξυπνα δίκτυα διανομισ



Εξοικονόμθςθ ενζργειασ / Ενεργειακι ανάκτθςθ / Ενεργειακι αυτονομία



Απανκρακοποίθςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ



Καινοτόμεσ τεχνολογίεσ πράςινου υδρογόνου

2) Διαχείριςθ αποβλιτων και κυκλικι οικονομία


Εφαρμογζσ recycling και upcycling παραπροϊόντων παραγωγισ και αποβλιτων



Εφαρμογζσ μείωςθσ περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ ςε επίπεδο Κφκλου Ηωισ



Εφαρμογζσ διαχείριςθσ υγρϊν & ςτερεϊν αποβλιτων



Εφαρμογζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ νεροφ και μθδενικισ ρφπανςθσ

3) Νζα βιϊςιμα υλικά


Βιϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων



Καινοτόμα νζα προϊόντα, βελτιωμζνων περιβαλλοντικϊν επιδόςεων



Αξιοποίθςθ νανοχλικϊν ςτθν παραγωγι προϊόντων φιλικϊν προσ το περιβάλλον



Δθμιουργικι επαναχρθςιμοποίθςθ (upcycle) και ενςωμάτωςθ ανακυκλωμζνων υλικϊν
(recycle) ςτθν παραγωγι προϊόντων



υςτιματα και λφςεισ βιομθχανικϊν ςυνεργειϊν κυκλικισ οικονομίασ



Καινοτόμα υλικά δζςμευςθσ διοξειδίου του άνκρακα και νζα προϊόντα

4) Ελλθνικι καινοτομία και περιβάλλον


Καινοτομία ςτθν προςταςία και διατιρθςθ βιοποικιλότθτασ, φυςικοφ περιβάλλοντοσ
και οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν



Καινοτομία ςτθν αειφορικι διαχείριςθ δαςϊν και αντιπυρικισ προςταςίασ
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Καινοτομία ςτθν διαχείριςθ υδατικϊν πόρων και διατιρθςθ ποιότθτασ εςωτερικϊν και
καλάςςιων υδάτων



Καινοτομία ςτθν αντιμετϊπιςθ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και παρακολοφκθςθ τθσ
ποιότθτα του αζρα



Καινοτομία ςτθν ανάδειξθ και διατιρθςθ πολιτιςμικισ κλθρονομίασ



Καινοτομία ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου αποςάκρωςθσ των εδαφϊν και τθσ
ερθμοποίθςθσ



Καινοτομία ςτθν προςταςία των καλάςςιων οικοςυςτθμάτων, αντιμετϊπιςθ τθσ
ειςβολισ ξενικϊν ειδϊν και περιοριςμοφ τθσ πλαςτικισ ρφπανςθσ



Καινοτομία περιοριςμοφ πιζςεων ςτο ακουςτικό περιβάλλον και αντιμετϊπιςθ τθσ
θχορφπανςθσ



Καινοτομία ςτθ διαχείριςθ κίνδυνου φυςικϊν καταςτροφϊν

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
5.1 Ζκαςτοσ ςυμμετζχων υποψιφιοσ, οφείλει να διαβάςει προςεκτικά τουσ όρουσ του
παρόντοσ πριν από τθν εγγραφι ςτον Διαγωνιςμό και τθν υποβολι τθσ πρόταςισ του.
5.2 Θ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων ανεξαιρζτωσ
των όρων του Διαγωνιςμοφ και τθ ςχετικι δζςμευςθ των ςυμμετεχόντων.
5.3 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ θλικίασ από δεκαοκτϊ
(18) ετϊν και άνω που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα. Από τον Διαγωνιςμό αποκλείονται οι
εργαηόμενοι των Διοργανωτϊν και των κυγατρικϊν ι/και ςυνδεδεμζνων με αυτοφσ εταιρειϊν,
κακϊσ και των προςϊπων που εμπλζκονται άμεςα ςτθ διαχείριςθ του Διαγωνιςμοφ, όπωσ των
μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.
5.4 Ειδικότερα, ο Διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε φοιτθτζσ, νζουσ ερευνθτζσ, ομάδεσ ερευνθτϊν
και απόφοιτουσ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, οι οποίοι επικυμοφν να αξιοποιιςουν
τισ γνϊςεισ τουσ και να εφαρμόςουν λφςεισ ςτισ πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ βιομθχανίασ. Για
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τα φυςικά πρόςωπα ι τισ ομάδεσ που κα υποβάλλουν πρόταςθ ςτον Διαγωνιςμό, αποτελεί
προαπαιτοφμενο

θ

ςυμμετοχι

ενόσ

τουλάχιςτον

ενεργοφ

μζλουσ

τθσ

ακαδθμαϊκισ/ερευνθτικισ κοινότθτασ (φοιτθτισ, ι απόφοιτοσ που να απαςχολείται
ερευνθτικά ςε κάποιο από τα Πανεπιςτθμιακά ιδρφματα τθσ χϊρασ). Κάκε φυςικό πρόςωπο
ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ωσ επικεφαλισ ςε ζνα μόνο ζργο. Ωςτόςο, δφναται να αποτελεί
μζλοσ μιασ ι περιςςοτζρων ερευνθτικϊν ομάδων άλλων υποβλθκειςϊν προτάςεων, εφόςον θ
ομάδα αυτι εκπροςωπείται από άλλο φυςικό πρόςωπο.
5.5 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό φζρουν τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ
κατοχφρωςθσ ι τυχόν άλλθσ προςταςίασ των υποβαλλόμενων προτάςεϊν τουσ, κακϊσ και των
δικαιωμάτων που απορρζουν από αυτζσ.
5.6 Οι Διοργανωτζσ δφναται ςε οποιαδιποτε φάςθ του Διαγωνιςμοφ, να ηθτιςουν τα ςχετικά
ζγγραφα (ταυτότθτα, διαβατιριο, άδεια παραμονισ, κλπ.) για τθ διαςταφρωςθ ι ταυτοποίθςθ
των ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ. ε περίπτωςθ υποβολισ
ψευδοφσ διλωςθσ, οι Διοργανωτζσ ουδεμία ευκφνθ φζρουν, διατθροφν δε το δικαίωμα
απόρριψθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε οποιαδιποτε φάςθ του Διαγωνιςμοφ.
5.7 Προτάςεισ οι οποίεσ περιζχουν παράνομο ι ανικικο περιεχόμενο αποκλείονται από τον
Διαγωνιςμό. Αποκλείονται επίςθσ προτάςεισ που δεν ςχετίηονται με κάποια από τισ κεματικζσ
ενότθτεσ του Διαγωνιςμοφ.
5.8 Συχόν ζντυπο ι άλλο υλικό - μζροσ τθσ πρόταςθσ που κα κατατεκεί ςτο πλαίςιο του
Διαγωνιςμοφ, δεν κα επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
5.9 Με τθν κατάκεςθ τθσ πρόταςισ του, κάκε ςυμμετζχων δθλϊνει υπεφκυνα και εγγυάται ότι
θ πρόταςθ που κατακζτει ςτον Διαγωνιςμό:
α. Τποβάλλεται νομίμωσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ.
β. Ζχει παραχκεί από τον ίδιο (ι τθν ομάδα τθσ οποίασ είναι ςυντονιςτισ).
γ. Δεν παραβιάηει δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι άλλα δικαιϊματα οποιουδιποτε
φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό, αλλά, ότι είναι δικαιοφχοσ ι/και
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ότι ζχει αποκτιςει νομίμωσ τα πάςθσ φφςεωσ δικαιϊματα, όπωσ ενδεικτικά, δικαιϊματα
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων προςϊπων και όλεσ τισ νόμιμεσ άδειεσ που ςυνδζονται ι
χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι τθσ.
5.10 Ζκαςτοσ ςυμμετζχων αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ για οποιαδιποτε αξίωςθ τυχόν
προβλθκεί κατά των Διοργανωτϊν από τρίτουσ και απαλλάςςει τουσ Διοργανωτζσ, τουσ
υπαλλιλουσ και τουσ αντιπροςϊπουσ του, κακϊσ και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ από
κάκε ευκφνθ για αποηθμίωςθ, κάκε είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ ι απαιτιςεισ τρίτων που τυχόν
προζλκουν από παραβιάςεισ των όρων του Διαγωνιςμοφ ι δικαιωμάτων τρίτων, όπωσ,
ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
11.
5.11 Ζκαςτοσ ςυμμετζχων φζρει τθν αποκλειςτικι και πλιρθ ευκφνθ ζναντι των Διοργανωτϊν
και παντόσ τρίτου για τθν πρόταςθ που υποβάλλει και για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που
δθλϊνει.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Οι ςυμμετζχοντεσ επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα www.mega-green-innovation.gr και
ςυμπλθρϊνουν όλα τα ειδικά πεδία:
1. παροχι ςυγκατάκεςθσ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ
κάνοντασ κλικ ςτθν επιλογι «Αποδοχι και ςυνζχεια»
2. αποδοχι των όρων του Διαγωνιςμοφ, εφόςον πρϊτα ζχει αναγνωςκεί το αντίςτοιχο
αρχείο και ο ςυμμετζχων ζχει αποδεχκεί τθ διατιρθςθ των προςωπικϊν ςτοιχείων του.
3. τα προςωπικά ςτοιχεία που ηθτοφνται (ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο & θλεκτρονικι
διεφκυνςθ-email),
4. περιγραφι τθσ ιδζασ
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν περιγραφι τθσ ιδζασ κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:



Σίτλοσ πρόταςθσ (ζωσ … λζξεισ).
υνοπτικι περιγραφι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςτα ελλθνικά (ζωσ 400 λζξεισ)



υνοπτικι περιγραφι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςτα αγγλικά (ζωσ 400 λζξεισ)
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τόχοσ τθσ ιδζασ



φντομθ περιγραφι των υπθρεςιϊν – Σεχνικά ςτοιχεία πρόταςθσ -υνοπτικι
παρουςίαςθ λειτουργίασ και χαρακτθριςτικϊν.



Βαςικά ςτοιχεία καινοτομίασ



Αν υπάρχουν ιδθ ςτθν αγορά παρόμοιεσ ιδζεσ και ςε τι διαφζρουν από τθν
προτεινόμενθ – πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό



Εφαρμογι τθσ ιδζασ ςτθν αγορά και πικανοί πελάτεσ



Οφζλθ και ςφντομθ τεχνικι και οικονομικι τεκμθρίωςθ βιωςιμότθτασ πρόταςθσ.



Σρόποι παραγωγισ και τεκμθρίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ πρόταςθσ



Τλικό που κα ενιςχφςει τθν υποψθφιότθτά τουσ (Φωτογραφικό υλικό, βίντεο,
παρουςίαςθ) και οικονομικι τεκμθρίωςθ βιωςιμότθτασ πρόταςθσ.



Βιογραφικά μελϊν ομάδασ

Αφοφ ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία τουσ (ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο & θλεκτρονικι διεφκυνςθ
- e-mail), οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να κάνουν upload τθν πρόταςι τουσ, πατϊντασ ςτθν
επιλογι «Τποβολι».
Ωσ «ζγκυρθ ςυμμετοχι» νοείται θ ςυμμετοχι που είναι πλιρθσ ωσ προσ τα υποχρεωτικά
ςτοιχεία ςυμμετοχισ, κακϊσ και τθν αποδοχι των όρων και τθν παροχι ςυγκατάκεςθσ για τθν
επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ
Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν επίβλεψθ και υποςτιριξθ του
Διαγωνιςμοφ, ςε κζματα που αφοροφν ςτθν επιςτθμονικι του αρτιότθτα. Για τθν εκτζλεςθ του
ζργου αυτοφ ορίηεται ωσ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ο κοσ Άγγελοσ Σςακανίκασ, Αναπλ.
κακθγθτισ τθσ χολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν ΕΜΠ, ο οποίοσ κα ορίςει ειδικότερα τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, κα ςυντονίςει και κα διεκπεραιϊςει τισ εργαςίεσ τθσ και εν γζνει κα
επιμελθκεί τθν εκτζλεςθ του ζργου, ωσ προσ τθν επιςτθμονικι του επάρκεια.

10

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προτάςεων κα αποτελείται από μζλθ εγνωςμζνου κφρουσ,
προερχόμενα από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, κακϊσ και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ του ΕΒΕΟ
ΕΜΠ. τισ αρμοδιότθτζσ τθσ εντάςςεται θ διενζργεια ελζγχου των υποβλθκειςϊν
υποψθφιοτιτων από τυπικισ απόψεωσ, κακϊσ και θ ζγκριςθ ι απόρριψθ αυτϊν, με ςφνταξθ
ςχετικοφ πρακτικοφ. Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κα ζχουν άρτια επιςτθμονικι
κατάρτιςθ, αμερολθψία ωσ προσ τθν κρίςθ τουσ και κα επιλζξουν τισ προτάςεισ για βράβευςθ
βάςει αντικειμενικϊν και μετριςιμων κριτθρίων αξιολόγθςθσ. θμειϊνεται πωσ θ Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ κα αποτελείται από τουσ ίδιουσ εμπειρογνϊμονεσ και ςτισ δφο φάςεισ του
Διαγωνιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΩΝ

Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εξετάςει εάν οι υποβλθκείςεσ υποψθφιότθτεσ πλθροφν τισ
τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ και με απόφαςι τθσ
αποκλείει από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τισ υποψθφιότθτεσ εκείνεσ που δεν πλθροφν τισ
ςχετικζσ προχποκζςεισ. Με επιμζλεια τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κα αποςταλοφν ςχετικζσ
εμπιςτευτικζσ, θλεκτρονικζσ, ενθμερωτικζσ επιςτολζσ προσ όλουσ τουσ υποψθφίουσ, είτε
προκρίνονται ςτθν επόμενθ φάςθ είτε όχι.

1θ ΦΑΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
τθν παροφςα φάςθ, οι προτάςεισ που κα δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό, κα κρικοφν
με οριςμζνα κριτιρια. Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ επιλζξιμων προτάςεων (με κλίμακα 1-5) είναι
τα εξισ:


Πρωτοτυπία (25%)

Ο βακμόσ ςτον οποίο θ πρόταςθ εντάςςει καινοτομίεσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ.
Ο βακμόσ δυςκολίασ ςτθν αντιγραφι τθσ επιχειρθματικισ ιδζασ.
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Ωριμότθτα (10%)

Σο ςτάδιο ανάπτυξθσ ςτο οποίο βρίςκεται θ πρόταςθ.


Γενικότερθ προοπτικι επιχειρθματικισ ιδζασ (20%)

Ο βακμόσ τθσ εξελικτικισ τάςθσ που παρουςιάηει θ πρόταςθ.
Ο βακμόσ δυνατότθτασ εφαρμογισ ςτθν αγορά και αξιοποίθςθσ από πελάτεσ ςτθν πράξθ.
Ο βακμόσ τθσ εξελικτικισ τάςθσ που παρουςιάηει θ αγορά ςτθν οποία απευκφνεται θ
πρόταςθ.
Ο βακμόσ κατά τον οποίο θ ιδζα προςφζρει προϊόντα ι υπθρεςίεσ που υπερτεροφν ςε ςχζςθ
με τουσ ανταγωνιςτζσ, είτε ςε ποιότθτα είτε ςε κόςτοσ.


Δυνατότθτα υλοποίθςθσ (20%)

Ο βακμόσ ςτον οποίο θ πρόταςθ μπορεί να εφαρμοςτεί πρακτικά και να προςφζρει
προςτικζμενθ αξία και εκτίμθςθ του κόςτουσ εφαρμογισ τθσ ιδζασ.
Ικανότθτα, βακμόσ εξειδίκευςθσ και ςυμπλθρωματικότθτα των μελϊν τθσ ομάδασ ςε
ςυνάρτθςθ με τθν πρόταςθ.


υνάφεια (20%)

Ο βακμόσ ςτον οποίο θ πρόταςθ ταιριάηει με τισ κεματικζσ του Διαγωνιςμοφ και ζχει
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Ο βακμόσ ςτον οποίο θ πρόταςθ ςυμβαδίηει με τθ μείωςθ περιβαλλοντικοφ αντικτφπου

2θ ΦΑΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ φάςθσ αξιολόγθςθσ, κα πραγματοποιθκεί θ Αξιολόγθςθ
τελικϊν προτάςεων. Οι καλφτερεσ ιδζεσ (από άτομα ι ομάδεσ) κα κλθκοφν να παρουςιάςουν
τθν πρόταςι τουσ ςτθν ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αποτελοφμενθ
από ακαδθμαϊκοφσ και εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ κα είναι θ ίδια με τθσ 1θσ Φάςθσ. Θ
παρουςίαςθ κα προςμετριςει ςτθν βακμολογία που ζχουν ςυγκεντρϊςει οι ομάδεσ από τθν
1θ αξιολόγθςθ, ϊςτε τελικά να προκφψουν οι νικιτριεσ ιδζεσ. Θ βαρφτθτα τθσ παρουςίαςθσ
είναι το 5% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ. Από τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα
προκφψουν οι νικιτριεσ ομάδεσ.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΒΡΑΒΕΙΑ
Σα ζπακλα ςε περίπτωςθ διάκριςθσ ςτον Διαγωνιςμό είναι χρθματικά. Πιο ςυγκεκριμζνα, κα
αναδειχκοφν ςυνολικά 3 νικθτζσ:


Για τθν πρϊτθ κζςθ το χρθματικό ζπακλο ορίηεται ςτισ πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000,00€)



Για τθ δεφτερθ κζςθ το χρθματικό ζπακλο ορίηεται ςτισ δφο χιλιάδεσ και πεντακόςια
ευρϊ (2.500,00€)



Για τθν τρίτθ κζςθ το χρθματικό ζπακλο ορίηεται ςτισ δφο χιλιάδεσ και πεντακόςια
ευρϊ (2.500,00€)

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΘ
Θ ευκφνθ τθσ ΜΕΓΑ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των βραβείων. Θ ΜΕΓΑ
δεν κα φζρει καμία ευκφνθ ποινικι ι αςτικι, ςυμβατικι ι αδικοπρακτικι, προσ οποιονδιποτε
ςυμμετζχοντα, βραβευκζντα, ςυνοδό του βραβευκζντοσ ι τρίτο, για οποιαδιποτε ηθμία,
κετικι ι αποκετικι και/ι για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι για οποιαδιποτε
ςωματικι ι άλλθ βλάβθ ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ ςχετιηόμενθ άμεςα ι ζμμεςα με τθ
ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό, το βραβείο, τθν χριςθ του βραβείου ι για οποιαδιποτε άλλθ
αιτία.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ
12.1 Οι υμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν και αποδζχονται ότι θ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό
γίνεται αποκλειςτικϊσ με δικι τουσ ευκφνθ.
12.2 Θ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό προχποκζτει πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτο
διαδίκτυο με δικά τουσ τεχνικά μζςα. Θ ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ δεν αναλαμβάνουν καμία
υποχρζωςθ αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ
διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Θ πρόςβαςθ ςτον
διαδικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ λειτουργίασ του οικείου
διακομιςτι (server) και τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ του
Διαγωνιςμοφ. Περαιτζρω, θ ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ δεν κα ευκφνονται για οποιαδιποτε
επιβάρυνςθ των ςυμμετεχόντων χρθςτϊν εκ των άνω αιτιϊν.
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12.3 Οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν και αποδζχονται ανεπιφφλακτα ότι ο Διαγωνιςμόσ είναι
δυνατόν να επθρεαςτεί ι να διακοπεί προςωρινά λόγω προβλθμάτων του διαδικτφου ι λόγω
άλλων απρόβλεπτων γεγονότων ευριςκόμενων εκτόσ του ελζγχου τθσ ΜΕΓΑ και του ΕΒΕΟ
ΕΜΠ. Γενικότερα, θ απόδοςθ, τα θλεκτρονικά μθνφματα και θ μετάδοςθ δεδομζνων, ωσ και θ
δυνατότθτα πρόςβαςθσ μπορεί να τφχουν μεταβολϊν ι διακοπϊν που εξαρτϊνται πλιρωσ
από τισ δυνατότθτεσ τθσ υπάρχουςασ τεχνολογίασ πάνω ςτθν οποία ςτθρίηονται και οι οποίεσ
είναι πζρα από τον ζλεγχο και τθν ευκφνθ τθσ ΜΕΓΑ και του ΕΒΕΟ ΕΜΠ..

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Διαγωνιςμό, οι ςυμμετζχοντεσ αποδζχονται και ςυναινοφν να
αςκεί θ ΜΕΓΑ τθν εξουςία πρϊτθσ αναπαραγωγισ τθσ ιδζασ, δθλαδι να αποφαίνεται για τον
χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, κατά τουσ οποίουσ κα μετατραπεί αφενόσ θ ιδζα ςε προϊόν και
αφετζρου το τελευταίο να γίνει προςιτό ςτο κοινό. Επιπλζον, οι διαγωνιηόμενοι ςυναινοφν
πωσ θ ΜΕΓΑ δφναται να προβαίνει ςε ενζργειεσ, όπωσ:


να προςκζτει τα λογότυπα τθσ επί των επιλεχκζντων ιδεϊν/προϊόντων,



να προςκζτει ςτισ επιλεχκείςεσ(-χκζντα) ιδζεσ/προϊόντα μεταδεδομζνα (meta-data) με
αναφορά του ονόματόσ του,



να αφαιρεί και προβάλλει τμιμα των επιλεχκζντων ιδεϊν/προϊόντων, που είναι
χαρακτθριςτικό του περιεχομζνου του, για τθν αξιοποίθςι του ςε άλλουσ ςκοποφσ
ςυναφείσ με τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα,



να αξιοποιεί, βάςει του ςτρατθγικοφ του ςχεδιαςμοφ, τισ δράςεισ διάχυςθσδθμοςιότθτασ, τόςο τθσ διαδικαςίασ, όςο και του περιεχομζνου (ιδζεσ, events,
ςυμμετζχοντεσ) του Διαγωνιςμοφ.

Ακόμα, οι διαγωνιηόμενοι ςυναινοφν ςε κάκε πικανι τροποποίθςθ, μετατροπι, προςαρμογι ι
άλλθ επζμβαςθ (editing) επί των ιδεϊν/προϊόντων, ςτο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ των
ερευνθτικϊν τουσ αποτελεςμάτων, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό παρζχουν, επιπλζον, τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ
προσ τθν ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ για τθν προβολι του Διαγωνιςμοφ και των αποτελεςμάτων
του μζςω

οποιουδιποτε διαφθμιςτικοφ μζςου π.χ. τθσ τθλεόραςθσ, του ζντυπου και
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θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET, ςυμπεριλαμβανομζνων των μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ/ social media κακϊσ και άλλων μζςων όπωσ υλικά pop και booth ςε καταςτιματα
λιανικισ και ςουπερ μάρκετ κλπ. Θ ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ κα ζχει το δικαίωμα να
χρθςιμοποιιςει και δθμοςιεφςει για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ το όνομα και τθν εικόνα των
Βραβευκζντων, φωτογραφίεσ και βίντεο από τθν παράδοςθ των βραβείων, κακϊσ και να
χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τον Διαγωνιςμό για
διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ, θ δε ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό παρζχει αυτομάτωσ και τθν προσ
τοφτο ςυναίνεςθ και εκχϊρθςθ των αναγκαίων δικαιωμάτων, όπωσ το δικαίωμα επί τθσ ιδίασ
εικόνασ του προςϊπου, χωρίσ καμία απαίτθςθ κατά τθσ ΜΕΓΑ, του ΕΒΕΟ ΕΜΠ και των
ςυνεργατϊν τουσ. Οι διαγωνιηόμενοι με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον Διαγωνιςμό αποδζχονται
τθν ςυμμετοχι τουσ ςε ςυνεντεφξεισ και βιντεοςκοπιςεισ από τουσ διοργανωτζσ, κακ’ όλθ τθν
διάρκεια του Διαγωνιςμοφ, ςε θμζρεσ και ϊρεσ που κα ςυμφωνθκοφν και από τα δφο μζρθ.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ
Οι όροι ςυμμετοχισ του Διαγωνιςμοφ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.mega-greeninnovation.gr .

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΟΡΩΝ
Θ ΜΕΓΑ και οι ςυνεργάτεσ τθσ δικαιοφνται να παρατείνουν, να αναβάλουν, να ματαιϊςουν
ι/και να επαναλάβουν οποτεδιποτε το Διαγωνιςμό ςε κάκε φάςθ αυτοφ, κακϊσ και να
τροποποιιςουν οποιονδιποτε από τουσ παρόντεσ όρουσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
Διάρκειασ του Διαγωνιςμοφ), για οποιονδιποτε λόγο και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τουσ,
ενθμερϊνοντασ ςχετικά με ανακοίνωςθ που κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.mega-greeninnovation.gr με θμερομθνία ιςχφοσ τθσ ανάκλθςθσ/τροποποίθςθσ αυτισ τθν θμερομθνία τθσ
ςχετικισ ανακοίνωςθσ.

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Με τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό οι ςυμμετζχοντεσ ςυγκατατίκενται ςτθν τιρθςθ και
επεξεργαςία (με ι χωρίσ τθ βοικεια αυτοματοποιθμζνων μεκόδων) των προςωπικϊν τουσ
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δεδομζνων, όπωσ ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ και επικοινωνίασ τουσ που δθλϊνονται από αυτοφσ
τουσ ίδιουσ, από τθν ΜΕΓΑ , ι/και από άλλα τρίτα πρόςωπα, όπωσ ιδίωσ τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, τον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο και τθν Ομάδα υντονιςμοφ του
Διαγωνιςμοφ, εφόςον και ςτο μζτρο που θ εμπλοκι τουσ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθ
διενζργεια τθσ αξιολόγθςθσ των ςυμμετεχόντων και εν γζνει για τθν υποςτιριξθ, διενζργεια
και ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ. Οι Διοργανωτζσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα και
φροντίηουν για τθ κεμιτι και νόμιμθ ςυλλογι και επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα κακϊσ και για τθν αςφαλι τιρθςι τουσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι
νομοκεςία και ςτο ειδικότερο ρυκμιςτικό πλαίςιο εφαρμογισ τθσ, διαφυλάςςοντασ το
απόρρθτο και τθν εμπιςτευτικότθτα οποιαςδιποτε πλθροφορίασ περιζρχεται ςε γνϊςθ τουσ.
Οι Διοργανωτζσ δφνανται να χρθςιμοποιοφν τα προςωπικά ςτοιχεία για τθν επικοινωνία με
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό και τθν ενθμζρωςι τουσ για ηθτιματα που ςχετίηονται
με αυτόν, κακϊσ και για τθν τυχόν υποβολι προτάςεων ςυνεργαςίασ προσ αυτοφσ. ε
περίπτωςθ «ομαδικισ ςυμμετοχισ», ο ςυντονιςτισ τθσ πρόταςθσ δθλϊνει υπεφκυνα και
εγγυάται ότι ζχει λάβει τθν προθγοφμενθ εντολι και εξουςιοδότθςθ εκάςτου εκ των μελϊν τθσ
ομάδασ, για να παράςχει ςτουσ Διοργανωτζσ τθ ρθτι ςυγκατάκεςι τουσ αναφορικά με τθν ωσ
άνω καταχϊρθςθ, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ των ςτοιχείων τουσ για το ςκοπό του
Διαγωνιςμοφ κατά τα ανωτζρω οριηόμενα, τθν οποία και κα κζςει ςτθ διάκεςθ των
Διοργανωτϊν οποτεδιποτε του ηθτθκεί.
Τπεφκυνοσ επεξεργαςίασ: είναι το ΕΒΕΟ ΕΜΠ ωσ εκτελόν τθν επεξεργαςία.
Δεδομζνα: Ειδικότερα ςυλλζγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργαςίασ τα ακόλουκα
προςωπικά δεδομζνα: όνομα, επϊνυμο ςυμμετζχοντα κακϊσ και πλθροφορίεσ επικοινωνίασ
ςυμμετζχοντα (τθλζφωνο, διεφκυνςθ, e-mail). Επιπροςκζτωσ, κατά τθ ςυμμετοχι των
βραβευκζντων ςτθν τελετι βράβευςθσ, δεδομζνου ότι κα πραγματοποιθκεί φωτογράφιςθ
ι/και βιντεοςκόπθςθ των εν λόγω εκδθλϊςεων, κα λάβει χϊρα αποτφπωςθ τθσ εικόνασ των
ςυμμετεχόντων/βραβευκζντων.
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Τποκείμενα των Δεδομζνων: Οι ςυμμετζχοντεσ ςτoν Διαγωνιςμό, οι οποίοι κα ςυμπλθρϊςουν
τα Δεδομζνα τουσ ςτθν ειδικι εφαρμογι και κα παράςχουν ρθτά τθ ςυναίνεςι τουσ για τθν
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διαγωνιςμοφ.
κοπόσ τθσ επεξεργαςίασ των Δεδομζνων είναι θ διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ και θ ςυμμετοχι
των ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, θ αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν ιδεϊν και θ ανάδειξθ των
νικθτϊν, θ ταυτοποίθςθ των νικθτϊν, θ απόδοςθ των βραβείων, θ βιντεοςκόπθςθ ι/και
φωτογράφθςθ των ςυμμετεχόντων, θ βιντεοςκόπθςθ ι/και φωτογράφθςθ των νικθτϊν κατά
τθ διάρκεια τθσ τελετισ βράβευςθσ, και θ προβολι και χριςθ των διακρικζντων ιδεϊν ςτο
πλαίςιο των δράςεων διάδοςθσ και δθμοςιότθτασ του Διαγωνιςμοφ, και ειδικότερα μζςω του
ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου ι και του INTERNET, ςυμπεριλαμβανομζνων των μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ/ social media. Θ νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ των Δεδομζνων είναι θ
ςυγκατάκεςθ των Τποκειμζνων των Δεδομζνων.
Αποδζκτεσ των δεδομζνων είναι οι Διοργανωτζσ και οι ςυνεργάτεσ τουσ, κακϊσ και
υπαλλθλικό προςωπικό τουσ και ςτελζχθ τουσ, εφόςον θ διαβίβαςθ ςε αυτοφσ των
προςωπικϊν δεδομζνων είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθ διενζργεια τθσ αξιολόγθςθσ των
ςυμμετεχόντων και εν γζνει για τθν υποςτιριξθ, διενζργεια και ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ.
Αναμζνεται επίςθσ θ διαβίβαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των διαγωνιηομζνων ςε τρίτουσ
αποδζκτεσ, όπωσ ιδίωσ ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ςτον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο και
ςτθν Ομάδα υντονιςμοφ του Διαγωνιςμοφ, εφόςον και ςτο μζτρο που θ εν λόγω διαβίβαςθ
γίνεται αποκλειςτικά ςε πρόςωπα των οποίων θ εμπλοκι είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθ
διενζργεια τθσ αξιολόγθςθσ των ςυμμετεχόντων και εν γζνει για τθν υποςτιριξθ, διενζργεια
και ολοκλιρωςθ του Διαγωνιςμοφ.
Οι Διοργανωτζσ και οι ςυνεργάτεσ ωσ εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία ζχουν ςυμφωνιςει και
δεςμευτεί ςυμβατικά εγγράφωσ ενδεικτικά για τα ακόλουκα: να τθροφν εχεμφκεια, όπωσ και
οι υπάλλθλοί τουσ, για τα προςωπικά δεδομζνα που επεξεργάηονται, να μθ διαβιβάηουν ςε
τρίτουσ δεδομζνα χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια όλων των μερϊν, να λαμβάνουν τα κατάλλθλα
οργανωτικά και τεχνικά μζτρα αςφαλείασ των δεδομζνων, που προςτατεφουν τθ λογικι και
φυςικι αςφάλειά τουσ, όπωσ αςφαλζσ λογιςμικό και φυςικι προςταςία, να ςχεδιάηουν τα
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ςυςτιματα τουσ, ϊςτε από το ςχεδιαςμό και εξ οριςμοφ να διαςφαλίηεται ότι κα είναι ςε κζςθ
να εκπλθρϊνουν αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, να ενθμερϊνουν άμεςα τα μζρθ για κάκε
περιςτατικό που αφορά τθν παραβίαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων του Τποκειμζνου των
Δεδομζνων, να ςυμμορφϊνονται με το νομικό πλαίςιο για τθν προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων και ιδίωσ τον Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία των Δεδομζνων (GDPR) ωσ
εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία.
Χρονικό Διάςτθμα Σιρθςθσ των Δεδομζνων: Οι Διοργανωτζσ διατθροφν τα δεδομζνα, ςε
φυςικό ι θλεκτρονικό αρχείο, για το ςφνολο τθσ διάρκειασ του Διαγωνιςμοφ και μζχρι τθν
απόδοςθ των βραβείων. Μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ και τθν απόδοςθ των βραβείων τα
δεδομζνα κα διατθροφνται για ζνα (1) ζτοσ. Ζπειτα διαγράφονται ολοςχερϊσ χωρίσ
δυνατότθτα ανάκλθςθσ.
Οργανωτικά και Σεχνικά Μζτρα: Θ ΜΕΓΑ και το ΕΒΕΟ ΕΜΠ ζχουν λάβει τα απαραίτθτα και
κατάλλθλα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των Δεδομζνων
(από κάκε μορφισ τυχαία ι ακζμιτθ επεξεργαςία τόςο ςε φυςικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο
θλεκτρονικισ αςφάλειασ ενδεικτικά διαδικαςίεσ φυςικισ αςφάλειασ, διαβακμιςμζνθσ
πρόςβαςθσ, προςταςία υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ Δικτφου).
Σα Δικαιϊματα των Τποκειμζνων των Δεδομζνων: Σο Τποκείμενο των Δεδομζνων ζχει
δικαίωμα ενθμζρωςθσ και πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά δεδομζνα του. Αυτό ςθμαίνει ότι το
Τποκείμενο των Δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να λάβει εγγράφωσ ι θλεκτρονικά γνϊςθ των
ςκοπϊν τθσ επεξεργαςίασ, των κατθγοριϊν των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που
ςυλλζγονται, τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινολογικθκαν τα δεδομζνα, το
χρονικό διάςτθμα τιρθςθσ των δεδομζνων. Περαιτζρω, το Τποκείμενο των Δεδομζνων ζχει
δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν προςωπικϊν δεδομζνων, δικαίωμα διαγραφισ ι και
λικθσ (αν δεν είναι απαραίτθτα πλζον για τουσ ωσ άνω αναφερόμενουσ ςκοποφσ
επεξεργαςίασ ι ςτθν περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ, κατά περίπτωςθ), δικαίωμα
περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ (για όςο χρόνο εκκρεμεί θ εξζταςθ των τυχόν αντιρριςεων του
Τποκειμζνου των Δεδομζνων ωσ προσ τθν επεξεργαςία), κακϊσ και δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν
επεξεργαςία των δεδομζνων του.
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Για κάκε αίτθμα και άςκθςθ δικαιϊματοσ, ςε ςχζςθ με τα προςωπικά του δεδομζνα, το
Τποκείμενο των Δεδομζνων μπορεί να απευκυνκεί ςτο τμιμα εξυπθρζτθςθσ καταναλωτϊν ςτο
τθλζφωνο 800 11 84 200 ι θλεκτρονικά μζςω αποςτολισ ςτο e-mail: privacy@megadis.gr Θ
επεξεργαςία των Δεδομζνων γίνεται ςφμφωνα με το Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία των
Προςωπικϊν Δεδομζνων 2016/679/ΕΕ, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 2472/1997, και εν γζνει το
εκάςτοτε ιςχφον Εκνικό και Ευρωπαϊκό νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο για τθν προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων. Σο Τποκείμενο των Δεδομζνων ζχει δικαίωμα να υποβάλλει
καταγγελία ςτθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (Κθφιςίασ 1-3, Σ.Κ. 115 23, Ακινα,
τθλ. 210 6475600, contact@dpa.gr ), αν κεωριςει ότι θ επεξεργαςία των Προςωπικϊν
Δεδομζνων παραβιάηει τον ιςχφον εκνικό και κανονιςτικό πλαίςιο δίκαιο για τθν προςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ
17.1 Οι παρόντεσ όροι Διαγωνιςμοφ διζπονται από το Ελλθνικό Δίκαιο και κάκε τυχόν διαφορά
κα επιλφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια των Ακθνϊν. Οποιαδιποτε, προκφπτουςα από τον
Διαγωνιςμό, διαφορά μεταξφ των Διοργανωτϊν και των ςυμμετεχόντων ςτον Διαγωνιςμό κα
επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια των Ακθνϊν, αφοφ προθγουμζνωσ καταβλθκεί από τα
μζρθ προςπάκεια φιλικισ επίλυςισ τθσ με βάςθ τθν καλι πίςτθ, τα ςυναλλακτικά ικθ και τισ
ιςχφουςεσ πρακτικζσ.
17.2 Θ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των
παρόντων όρων ωσ παρατίκενται ανωτζρω, ακόμθ και αν τροποποιθκοφν μελλοντικϊσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 του παρόντοσ, παραιτουμζνου του ςυμμετζχοντα από
τθν προςβολι τθσ εγκυρότθτασ των παρόντων ι μελλοντικϊσ τροποποιθμζνων όρων και από
τθν διεκδίκθςθ οιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ εξ αυτισ τθσ αιτίασ.
17.3 Διευκρινίηεται ρθτά, πωσ οι ενδιαφερόμενοι για τον Διαγωνιςμό υποχρεοφνται να
διαβάςουν και να ςυναινζςουν με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Διαγωνιςμοφ.
Επομζνωσ, προκειμζνου να είναι θ παραπάνω ςυναίνεςθ ιςχυρι και ζγκυρθ, προβλζπεται
ρθτά θ ξεχωριςτι ςυναίνεςθ για κάκε μία προβλεπόμενθ χριςθ και επεξεργαςία προςωπικϊν
δεδομζνων από τθν πλευρά τθσ

ΜΕΓΑ.

υγκεκριμζνα, για όλα τα παραπάνω κα
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ςυμπλθρϊνεται ξεχωριςτι Τπεφκυνθ Διλωςθ από τον εκάςτοτε ςυμμετζχοντα, προσ
διαςφάλιςθ του ίδιου κακϊσ και τθσ ΜΕΓΑ.
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